Pogodba (A2S) št. _____________________
o dobavi zemeljskega plina za male poslovne odjemalce
sklenjena med:
ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Andrej Stušek,
ID za DDV: SI23641738,
matična številka: 5852498000,
TRR: 07000-0000009014 pri Gorenjski banki d.d.
(v nadaljevanju: dobavitelj)
in
Naziv:………………………………………………………
Naslov: ……………………………………………………
MŠ: …………………………………………..
DŠ/ID za DDV: ……………………………
Št. in naziv odjemnega mesta: ………..
(v nadaljevanju: odjemalec)
1. člen
Predmet te pogodbe je dobava in prevzem zemeljskega plina za odjemno mesto navedeno v tej pogodbi.
Dobavitelj bo pod s to pogodbo dogovorjenimi pogoji dobavljal zemeljski plin odjemalcu, odjemalec pa
se zavezuje, da bo tako dobavljen zemeljski plin na odjemnem mestu prevzel in plačal.
2. člen
Merilno mesto je mesto, kjer se odjemalcu meri dobavljen oziroma prevzet zemeljski plin. Merilno
mesto je na prevzemno/predajnem mestu, ta pa je enak v tej pogodbi navedenemu odjemnem mestu
odjemalca.
Za obračun dobavljenega zemeljskega plina se uporabljajo podatki, registrirani na merilni napravi
odjemnega mesta oziroma podatki določeni na osnovi standardnega obremenitvenega profila, ki jih
dobavitelju posreduje operater distribucijskega sistema.
Odjemalec bo ves čas trajanja pogodbenega odnosa omogočil pooblaščeni osebi pregled in kontrolo
notranje plinske instalacije ter merilne naprave. Pregled in kontrolo se mora predhodno najaviti.
3. člen
Dobavitelj zagotavlja zanesljivost dobave zemeljskega plina odjemalcu v skladu z določili vsakič
veljavnega Energetskega zakona ter ostalih veljavnih predpisih, ki urejajo zanesljivost dobave
zemeljskega plina.
Dobavitelj bo odjemalcu dobavljal potrebne količine zemeljskega plina, kemičnih in fizikalnih lastnosti,
ki so v skladu z v RS veljavnimi standardi in po ceni določeni v 4. členu te pogodbe.
Dobavitelj se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe izvajal kot zagotovljeno kakovost v
skladu z določili veljavnega Energetskega zakona, pri čemer dobavitelj v primeru, da do odjemalca krši
zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi razlogov na strani dobavitelja, mora
odjemalcu, na njegovo pisno zahtevo, plačati nadomestilo. Višino nadomestila, način in rok plačila za
posamezno kršitev, določita dobavitelj in odjemalec dogovorno, pri čemer mora biti nadomestilo v
sorazmerju z višino nastale škode, težo kršitve ter stopnjo odgovornosti dobavitelja. Ne glade na višino
izplačanega nadomestila, lahko odjemalec od dobavitelja, po splošnih pravilih, ki urejajo odškodninsko
odgovornost, zahteva povrnitev škode iz naslova kršitve zajamčenega standarda kakovosti, v primeru,
če višina dejanske škode presega višino plačanega nadomestila.
4. člen
Odjemalec se zavezuje, da bo dobavitelju, za obdobje enega leta, in sicer od ……………. do ……..………,
plačeval ceno za zemeljski plin v višini največ 0,02599 EUR/kWh (brez pripadajočih zakonsko
določenih dajatev), pri čemer dobavitelj odjemalcu, v primeru, da je cena za zemeljski plin, v skladu z
vsakokrat veljavnim cenikom dobavitelja, objavljenim na spletni strani dobavitelja, nižja od cene
0,02399 EUR/kWh (brez pripadajočih zakonsko določenih dajatev), se zemeljski plin obračuna po ceni,

določeni z vsakokrat veljavnim cenikom dobavitelja, povečani za 0,002 EUR/kWh, ter da dobavitelj
odjemalcu, v času trajanja te pogodbe, zagotovi en servis plinskega kotla.
Odjemalec se zavezuje, da bo dobavitelju, po preteku obdobja določenega v prejšnjem odstavku,
plačeval ceno za zemeljski plin v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom dobavitelja, objavljenim na
spletni strani dobavitelja na naslovu: www.enos.si. Odjemalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je s
cenikom dobavitelja seznanjen.
Poleg cene zemeljskega plina je odjemalec dolžan plačati dobavitelju tudi zakonsko določene dajatve
(okoljska dajatev, trošarina, in davka na dodano vrednost oziroma ostalih morebitnih predpisanih
dajatev).
Morebitne druge storitve ali stroški dobavitelja se zaračunavajo po vsakokrat veljavnem ceniku,
objavljenem na spletni strani dobavitelja: www.enos.si.
5. člen
Dobavitelj bo odjemalcu zaračunaval ceno storitev v skladu s 4. členom te pogodbe enkrat mesečno,
najkasneje do vsakega 8. dne v mesecu, za pretekli mesec.
Dobavitelj odjemalcu, po dogovoru, ponuja možnost izbrati način plačila, vključno s sistemom
akontacij, kar se določi z aneksom k pogodbi.
Rok plačila vseh finančnih obveznosti po tej pogodbi je 15 dni od dneva izstavitve računa.
Če se odjemalcu izdaja enotni račun, bo dobavitelj, v imenu in na račun operaterja distribucijskega
sistema, ob izdaji računa za zemeljski plin, odjemalcu zaračunal tudi omrežnino. Cena omrežnine je
določena v veljavnem ceniku operaterja distribucijskega sistema, ki je objavljen na spletni strani Javne
agencije RS za energijo na naslovu: www.agen-rs.si..
Če odjemalec v pogodbenem roku ne plača obveznosti mu bo dobavitelj zaračunal zakonske zamudne
obresti, in sicer od dneva zapadlosti do plačila. V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo
dobavitelj zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške, nato zamudne obresti in
končno glavnico.
V kolikor se odjemalec ne strinja s količino ali ceno navedeno v računu dobavitelja, je dolžan nesporni
del plačati v pogodbenem roku, za sporni del pa mora vložiti pismen ugovor najkasneje do datuma
zapadlosti računa. Če odjemalec v navedenem roku ne vloži ugovora, se šteje, da odjemalec z računom
soglaša.
6. člen
Odjemalec je v času veljavnosti te pogodbe dolžan dobavitelja pisno obveščati o vsaki spremembi
imena (firme), naziva prebivališča (sedeža), uvedbo postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka,
postopka likvidacije, lastništva oziroma najemništva odjemnega mesta ter vseh drugih spremembah
podatkov (tako tehničnih kot tudi vseh ostalih), pomembnih za obračun in ostalih podatkov, ki se
nanašajo na izvajanje pravic in obveznosti iz te pogodbe, najkasneje v roku osmih dni po nastali
spremembi. Če odjemalec ne sporoči sprememb o imenu, naslovu, lastništvu oziroma najemništvu
odjemnega mesta v zgoraj dogovorjenem roku, se računi in druga sporočila, poslana odjemalcu na ime
in naslov, ki sta navedena v tej pogodbi, štejejo za prejeta in vsebinsko pravilna. V primeru da
odjemalec ne upošteva določil tega odstavka, mu dobavitelj lahko zaračuna stroške in škodo, ki mu jo
odjemalec s tem povzroči.
Dobavitelj bo sprejemal reklamacije, obvestila in zahteve odjemalca pisno, na naslov: Cesta železarjev
8, 4270 Jesenice, na tel. št.: (04) 581 02 80 ali preko elektronske pošte na naslov: info@enos.si.
Dobavitelj se zavezuje odjemalcu zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter
pogojih v zvezi z dobavo zemeljskega plina, in sicer na način, da te informacije objavi na spletni strani
dobavitelja na naslovu: www.enos.si. Dobavitelj se zavezuje, da bo o spremembi pogojev ali povišanju
cene zemeljskega plina in o pravici do odstopa od pogodbe o dobavi odjemalca obvestil na izstavljenih
računih. Dobavitelj bo odjemalca obvestil o spremembi pogojev najmanj en mesec pred njihovo
uveljavitvijo. Dobavitelj bo odjemalca o povišanju cene zemeljskega plina obvestil pred iztekom
obračunskega obdobja, ki sledi povišanju cene.

7. člen
Pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe jamčita, da so podatki navedeni v tej pogodbi točni in
resnični.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta varovali zaupnost poslovnih podatkov svojega
sopogodbenika, dobavitelj pa tudi osebne podatke uporabnika in da bosta te podatke uporabljali le za
namene, vezane na dobavo zemeljskega plina, dostop do omrežja in izterjavo dolga ter ostale primere
določene s to pogodbo, razen če predpis zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim
organom. Za poslovne podatke se smatrajo vsi podatki, ki niso splošno znani, za osebne podatke pa
podatki, ki jih kot take opredeljujejo veljavni predpisi. V primeru kršitve določil tega člena, je
pogodbenik kršitelj drugi pogodbeni stranki odškodninsko odgovoren.
Odjemalec s podpisom te pogodbe soglaša, da dobavitelj pridobljene podatke uporabnika lahko
uporablja tudi za izvedbo statističnih obdelav, trženjskih raziskav ter pošiljanja oglasnih gradiv in
obvestil.
8. člen
V primeru višje sile, ravnanj odjemalca, ki pomenijo ali kršitev te pogodbe ali razlog za odpoved te
pogodbe, izpadov, na katere dobavitelj ne more vplivati in v ostalih primerih določenih v Energetskem
zakonu oziroma predpisu, ki ga v tem delu nadomesti (dogodki izpada), je dobavitelj oproščen
izpolnitve obveznosti iz te pogodbe kakor tudi morebitne odškodninske odgovornosti, in sicer za ves
čas trajanja posameznega dogodka oz. prenehanja pogodbe.
Kot višja sila se za potrebe te pogodbe štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj
elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, udar strele, itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče
odpraviti ali se jim izogniti in imajo za posledico poškodbo na napravah distribucijskega oziroma
prenosnega omrežja, kot tudi sprejeti zakonski in podzakonski akti na ravni RS, ki vplivajo na prodajo
in distribucijo zemeljskega plina pod pogoji iz te pogodbe.
9. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem …………….. in je sklenjena za nedoločen čas.
Odjemalec lahko, zaradi zamenjave dobavitelja, odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Če
odstop od pogodbe učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi te pogodbe, je dolžan dobavitelju plačati
pogodbeno kazen v višini in pod pogoji kot je določena s to pogodbo. Postopek odstopa pa je
brezplačen. Odjemalec lahko odstopi od pogodbe brez plačila pogodbene kazni ali kakršnega koli
drugega plačila iz naslova odstopa, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi te
pogodbe.
V primeru, da odjemalec prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, to je do ………………, zamenja
dobavitelja ali da pogodba preneha iz drugih razlogov navedenih v pogodbi ali veljavnih predpisih, je
odjemalec dobavitelju dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer v višini razlike med ceno za zemeljski
plin, določeno z vsakokrat veljavnim cenikom dobavitelja, objavljenim na spletni strani dobavitelja
povečanim za 0,002 EUR/kWh in ceno za zemeljski plin v višini 0,02599 EUR/kWh, za celotno
obdobje, ko je bil odjemalcu zemeljski plin obračunan v skladu z določili 1. odstavka 4. člena te
pogodbe in pogodbeno kazen vračila stroškov servisa plinskega kotla, in sicer v sorazmernem delu,
glede na celotno obdobje, ko je bil odjemalcu zemeljski plin obračunan v skladu s 1. odstavkom 4.
člena te pogodbe. Pogodbeno kazen je odjemalec dobavitelju dolžan plačati v roku 15 dni od dneva
izstavitve računa s katerim se obračuna pogodbena kazen.
Dobavitelj lahko odstopi od te pogodbe, v primeru ko odjemalec ne plača vseh zapadlih obveznosti po
tej pogodbi niti po preteku roka določenega v opominu, ki pa ne sme biti krajši od petnajst dni, če je
na to opozoril odjemalca ter obvestil operaterja distribucijskega sistema, in sicer pogodba preneha
veljati prvi naslednji dan od dne, ko je odjemalec prejel obvestilo dobavitelja, o odstopu od te pogodbe.
Pogodbeni stranki lahko odstopita od te pogodbe tudi v drugih primerih določenih z zakoni, predpisi
ali splošnimi akti navedenimi v tej pogodbi, pod pogoji in na način, ki je določen v teh predpisih.
Odstop od pogodbe mora biti nasprotni pogodbeni stranki biti poslan v pisni odliki s priporočeno
poštno pošiljko. Odstop začne veljati prvi naslednji dan od dne, ko nasprotna pogodbena stran
sprejme pisni odstop, razen če z veljavnimi predpisi ni drugače določeno.

10. člen
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki poskušali rešiti sporazumno.
V kolikor do sporazuma ne pride je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno stvarno pristojno
sodišče po sedežu dobavitelja.
11. člen
Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, ki niso dogovorjene s to pogodbo, se
uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Energetskega zakona in predpisov, izdanih na temelju tega
zakona, Obligacijskega zakonika ter določila drugih zakonov in predpisov, ki vplivajo na razmerje med
pogodbenima strankama.
V tej pogodbi so navedeni vsi splošno veljavni pogoji v zvezi z dobavo zemeljskega plina dobavitelja.
Pogodbeni stranki se strinjata, da v primeru, da se zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki drugače
urejajo posamezno področje te pogodbe, pogodba ne spreminja, ampak se neposredno uporabljajo
določila spremenjenih predpisov, razen če ti ne določajo drugače.

12. člen
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejmeta dobavitelj in odjemalec vsak po en izvod.

Jesenice, dne ______________
Dobavitelj:

Odjemalec:

ENOS, d.d.
Direktor
Andrej Stušek

____________________________

